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แบบรายงานข้อมลูการพิจารณารายละเอียดของหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
 ระดบัปริญญาโท 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา………………………………………………………………………………………………. 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา………………………………………………………………………………………….. 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

1.  ชื่อหลกัสตูร (ภาษาไทย)................................................................................................................... 
           (ภาษาองักฤษ).............................................................................................................. 

2.  ชื่อปรญิญา (ภาษาไทย).................................................................................................................... 
          (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................ 
 

     อกัษรยอ่ปรญิญา (ภาษาไทย)........................................................................................................... 
        (ภาษาองักฤษ)....................................................................................................... 

     หลกัเกณฑใ์นการเรยีกชื่อปรญิญา 
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ชื่อ..........................................................พ.ศ. ……… 
 เป็นไปตามเกณฑก์ารก าหนดชื่อปรญิญาของ กกอ. 
 ไมเ่ป็นไปตามเกณฑแ์ต่ไดร้บัความเหน็ชอบใหใ้ชช้ื่อปรญิญานี้จาก กกอ. เมือ่............. 

3.  สถานสภาพของหลกัสตูร 
 หลกัสตูรใหม ่     ก าหนดเปิดสอน เดอืน.............................พ.ศ. ....................... 
 หลกัสตูรปรบัปรงุ     ก าหนดเปิดสอน เดอืน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรบัปรงุจากหลกัสูตร ชื่อ................................. 
 เริม่ใชม้าตัง้แต่ปีการศกึษา....................................... 

 ปรบัปรงุครัง้สุดทา้ยเมือ่ปีการศกึษา............................................................. 

4.  การพจิารณาอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูร 
 ไดพ้จิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการ.................................................................... 
     เมือ่วนัที.่............เดอืน............................พ.ศ. ................ 

 ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสูตรจากสภาสถาบนัฯ ในการประชุมครัง้ที.่......................... 
                          เมือ่วนัที.่............เดอืน........................... พ.ศ. ............... 

*5.   แนวทางทีใ่ชใ้นการพฒันาหลกัสตูร  

 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 

 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาโทสาขา/สาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ............. 

  .................................................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………………………. 
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*6.  สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน  

       เฉพาะในสถาบนั 
    วทิยาเขต (ระบ)ุ ..................................................................................... 
    นอกสถานทีต่ ัง้ (ระบ)ุ .............................................................................. 
 

7.  รปูแบบของหลกัสตูร 
 7.1 รปูแบบ 
 หลกัสตูรปรญิญาโท 
 อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................... 
 7.2 ภาษาทีใ่ช ้
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทย 
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...................................... 
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 
 7.3 การรบัผูเ้ขา้ศกึษา 
 รบัเฉพาะนกัศกึษาไทย 
 รบัเฉพาะนกัศกึษาต่างชาต ิ
 รบัทัง้นกัศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างชาติ 
 7.4 ความรว่มมอืกบัสถาบนัอื่น 
 เป็นหลกัสตูรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 เป็นหลกัสตูรทีไ่ดร้บัความร่วมมอืสนบัสนุนจากสถาบนัอื่น 

   ชื่อสถาบนั...................................................................................... 
   รปูแบบของความรว่มมอืสนับสนุน............................................................. 
  ..................................................................................................................................... 

 เป็นหลกัสตูรรว่มกบัสถาบนัอื่น 
 ชื่อสถาบนั.......................................ประเทศ.................................. 
 รปูแบบของการรว่ม 
 รว่มมอืกนั โดยสถาบนัฯ เป็นผูใ้หป้รญิญา 
 รว่มมอืกนั โดยสถาบนัฯอื่น เป็นผูใ้หป้รญิญา 

 รว่มมอืกนั โดยผูศ้กึษาอาจไดร้บัปรญิญาจากสองสถาบนั (หรอืมากกว่า 2  
     สถาบนั) 

 7.5 การใหป้รญิญา แก่ผูส้ าเรจ็การศกึษา 
 ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 ใหป้รญิญามากกว่า 1 สาขาวชิา (เช่น ทวปิรญิญา) 
 อื่น ๆ (ระบุ)............................................... 
 

*8.  อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษา  

 1. ............................  2. ............................ 3. ............................. 4. .............................. 
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หมวดท่ี 2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
สมัพนัธส์อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการอุดมศกึษาของชาติ 

 สอดคลอ้งกบัปรชัญาการอุดมศกึษา 
 สอดคลอ้งกบัปรชัญาของสถาบนัฯ 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาการ สาขาวชิา............................................... 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชพี สาขาวชิา................................................ 
 เน้นการผลติบณัฑติใหม้คีุณลกัษณะ (ระบ)ุ............................................. 
 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................... 
 

*2. แผนพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูร  
 มแีผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง  
 มกีลยทุธใ์นการด าเนินการ 
 มกีารก าหนดหลกัฐาน/ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
 

หมวดท่ี 3.   ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

1.  ระบบการจดัการศกึษา 
   1.1 ระบบ 
 ระบบทวภิาค ภาคการศกึษาละ....................................สปัดาห ์
 ระบบไตรภาค ภาคการศกึษาละ....................................สปัดาห ์
 ระบบจตุรภาค ภาคการศกึษาละ....................................สปัดาห ์
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอยีด)...........................................................    
 1.2 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค (ในกรณีทีม่ใิช่ระบบทวภิาค - ระบุรายละเอยีด) 
 ..................................................................................................................................... 
    1.3 การจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้น 

 

 มภีาคฤดรูอ้น      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สปัดาห ์
 ไมม่ภีาคฤดรูอ้น 
2.  การด าเนินการหลกัสตูร 
   2.1 วนั – เวลาด าเนินการ 
 วนั – เวลาราชการปกต ิ
 นอกวนั – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 
   2.2 การเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ศกึษา 
 เฉพาะแบบศกึษาเตม็เวลา 
 เฉพาะแบบศกึษาบางเวลา 
       ทัง้แบบศกึษาเตม็เวลาและแบบศกึษาบางเวลา 
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 2.3 คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
 เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า  

 เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาประกาศนียบตัรบณัฑติ 
 มเีกณฑค์ุณสมบตัเิพิม่เตมิ (ระบ)ุ................................................................... 

2.4 จ านวนผูเ้ขา้ศกึษาในหลกัสูตร ....................... คน  
 

*2.5 รปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 
               แบบชัน้เรยีน 
            แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
            แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
            แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
            แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 
            อื่นๆ (ระบ)ุ ……………………………………………………… 
 

 *2.6 ระบบการเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั  
  มรีะบบการเทยีบโอนหน่วยกติ 
  มกีารลงทะเบยีนเรยีนขา้มสถาบนั 
  ไมม่ ี

 
3.  หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
  3.1 จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศกึษา 
 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกว่า....................หน่วยกติ 
  แบบศกึษาเตม็เวลา      ใหศ้กึษาไดไ้มเ่กนิ................ปีการศกึษา 
 ส าเรจ็การศกึษาไดไ้มก่่อน................ภาคการศกึษา 
 
 แบบศกึษาบางเวลา ใหศ้กึษาไดไ้มเ่กนิ.................ปีการศกึษา 
 ส าเรจ็การศกึษาไดไ้มก่่อน................ภาคการศกึษา 

 3.2 โครงสรา้งหลกัสตูร 
 แผน ก  (เน้นการท าวทิยานิพนธ)์ 
 แบบ ก 1         วทิยานิพนธ.์.......................หน่วยกติ 
  เงือ่นไขอื่น ๆ (ถา้ม ี– ระบ)ุ....................................................... 
 แบบ ก 2         วทิยานิพนธ.์.......................หน่วยกติ 
  ศกึษารายวชิา.......................หน่วยกติ 
 แผน ข      ศกึษารายวชิา........................หน่วยกติ 
 งานคน้ควา้อสิระ.......................หน่วยกติ 
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 3.3  จ านวนและคุณวุฒขิองอาจารย ์
   3.3.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
          เลขประจ าตวัประชาชน  ต าแหน่งทางวชิาการ            ชื่อ – สกุล  คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา       สาขาวชิา  ส าเรจ็การศกึษาจาก 
                                          (เรยีงล าดบัจากคุณวฒุสิงูสดุ    สถาบนั       ปี พ.ศ. 
                                                                                                                     ถงึระดบัปรญิญาตร)ี 
 
  1.    .......................   ................................   .............................................   ...................................  ............................   ..........................   ............ 
      ...................................   ............................   ..........................   ............ 
      ...................................   ............................   ..........................   ............ 

  2. .......................   ................................   .............................................   ..................................   ............................   ..........................   ............ 
      ...................................   ............................   ..........................   ............ 
      ..................................   ............................   ..........................   ............ 

  3. .......................   ................................   .............................................   ..................................   ............................   ..........................   ............ 
      ...................................   ............................   ..........................   ............ 
      ...................................   ............................   ..........................   ............ 
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  3.3.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
          เลขประจ าตวัประชาชน  ต าแหน่งทางวชิาการ             ชื่อ – สกุล   คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา    สาขาวชิา  ส าเรจ็การศกึษาจาก 
                                            (เรยีงล าดบัจากคุณวฒุสิงูสดุ    สถาบนั     ปี พ.ศ. 
                                                                                                                      ถงึระดบัปรญิญาตร)ี           
                                                                                                                          
      .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
    
หมายเหตุ ให้แนบข้อมลูประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรตามหวัข้อดงักล่าวพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
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*4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 ม ี (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรอือื่นๆ) .......................................................... 
 ไมม่ ี

 

*5. การท าการวจิยั 
 ม ี  
 ไมม่ ี

 
หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
*1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา  (ระบุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษาทีน่อกเหนือไปจากความ
คาดหวงัโดยทัว่ๆ ไปทีส่ถาบนั คณะ หรอืภาควชิา พยายามพฒันาใหม้ขีึน้ในตวันกัศกึษาของหลกัสตูรนี้) 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

*2.  มาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 มมีาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒคิรบ 5 ดา้น 
 มมีาตรฐานผลการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ............ ดา้น (ระบ)ุ …………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 

*3.  การแสดงแผนทีก่ารกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา (Curriculum 
Mapping) เพือ่แสดงถงึความรว่มมอืกนัของคณาจารยใ์นหลกัสตูรในการเพือ่พฒันามาตรฐานผลการเรยีนรู้
ใหแ้ก่นกัศกึษา 
 ม ี
 ไมม่ ี
 

หมวด 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนน 
   เกณฑก์ารวดัผล (ระบุ)............................................................................................. 

เกณฑข์ัน้ต ่ารายวชิา (ถา้ม ี– ระบ)ุ............................................................................ 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ถา้ม ี– (ระบ)ุ....................................................................................... 
 
*2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา  
 ม ี(ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ่) ………………………..…………………………. 
 …………………………………………………………………………………………….. 
 ไมม่ ี
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3.  เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 
 3.1 การส าเรจ็การศกึษา 
 แผน ก แบบ ก 1 
 เสนอวทิยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 การตพีมิพเ์ผยแพรว่ทิยานิพนธ ์(ระบ)ุ................................................................ 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบ)ุ............................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ไดร้ะดบัแต้มคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากว่า................. (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
 เสนอวทิยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 การตพีมิพเ์ผยแพรว่ทิยานิพนธ ์(ระบ)ุ................................................................ 
 ………………………………………………………………………………………. 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบ)ุ............................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………………. 
 แผน  ข 
 ไดร้ะดบัแต้มคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากว่า................. (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
 สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ดว้ยขอ้เขยีนและปากเปล่า 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบ)ุ............................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์
 

*1.  การเตรยีมการส าหรบัอาจารยใ์หม่  
 ม ี
 ไมม่ ี
*2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 
 มกีารพฒันาดา้นวชิาการ 
 มกีารพฒันาดา้นวชิาชพี 
 มกีารพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน 
 มกีารพฒันาทกัษะการวดัและประเมนิผล 
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หมวด 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

 หลกัสตูรไดก้ าหนดระบบและวธิกีารประกนัคุณภาพหลกัสตูรในแต่ละประเดน็ ดงันี้ 
 

1.  การบรหิารหลกัสตูร เช่น 
 มคีณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเป็นผู้ก ากบัดูแลและคอยให้ค าแนะน า  ตลอดจนแนว

ปฏบิตัใิหแ้ก่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรวางแผนการจดัการเรยีนการสอนร่วมกับผู้บรหิารของ

คณะและอาจารยผ์ู้สอน ตดิตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรบัใช้ในการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตร โดยกระท า 
ทุกปีอยา่งต่อเนือ่ง 

 มกีารประเมนิความพงึพอใจของหลกัสูตรและการเรยีนการสอน  โดยบณัฑติทีส่ าเรจ็
การศกึษา 
   อืน่ๆ (ระบุ)............................................................................................................. 
  

2.  การบรหิารทรพัยากรการเรยีนการสอน  เช่น  
   คณะมกีารจดัสรรงบประมาณประจ าปี เพือ่จดัซื้อต ารา สือ่การเรยีนการสอน 
โสตทศันูปกรณ์ และ วสัดุครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์อืน่ๆ อย่างเพยีงพอ 
   คณะมคีวามพรอ้มดา้นหนงัสอื ต ารา และการสบืคน้ผ่านฐานขอ้มลูโดยมสี านกั
หอสมดุกลางทีม่หีนงัสอืดา้นการบรหิารจดัการและดา้นอืน่ ๆ รวมถงึฐานขอ้มลูทีจ่ะใหส้บืคน้ 
   อืน่ๆ (ระบุ) 
 

*3.  การบรหิารคณาจารย ์  เช่น 
  มรีะเบยีบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัในการรบัอาจารยใ์หม่ 
  มกีารวางแผนและด าเนินการเพือ่ใหเ้กดิการมสี่วนรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน 
  การตดิตามและทบทวนหลกัสตูร 

มหีลกัเกณฑใ์นการแต่งตัง้คณาจารยพ์เิศษ 
  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
*4.  การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน  เช่น 
  มกีารก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

มกีารวางแผนและด าเนินการเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏบิตังิาน 
  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

5.  การสนับสนุนและการใหค้ าแนะน านกัศกึษา (ระบุ)................................................................................................ 

6.  การส ารวจความตอ้งการทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของ  

    ผูใ้ชบ้ณัฑติต่อการพฒันาหรอืปรบัปรงุหลกัสตูร (ระบุ) ..................................................................... 

   …………………………………………………………………………………………………….……. 
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   *7.  การก าหนดตวับ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มทีัง้หมดจ านวน .............ตวับ่งชี้  

   ดงันี้ (ถา้มมีากกว่าทีก่ าหนดไวใ้หร้ะบุใหค้รบถว้น) 

7.1 สอดคลอ้งกบัตวับ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ……………….ตวับ่งชี้ 

7.2 สอดคลอ้งกบัตวับ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาโทสาขา/สาขาวชิา …………………….. 

     จ านวน  ................................. ตวับ่งชี้ 

7.3 มตีวับ่งชี้เพิม่เตมิจากขอ้ 1 และ/หรอื ขอ้ 2 อกี ........................................................ ตวับ่งชี้ 
 
 

หมวดที ่8 การประเมินและการปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 
 

*1.  การประเมนิประสทิธผิลของการสอนในหลกัสตูร 
1.1 มกีารประเมนิกลยุทธก์ารสอน เช่น 

  การสงัเกตพฤตกิรรมและการโตต้อบของนกัศกึษา 
การประชุมคณาจารยใ์นภาควชิา เพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละขอค าแนะน า 
การสอบถามจากนกัศกึษา 

  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

1.2 มกีารประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธก์ารสอน  
  ประเมนิจากนกัศกึษาเกีย่วกบัการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น เช่น กลวธิกีารสอน 
  การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องรายวชิา  เกณฑก์ารวดัและ 
  ประเมนิผล  และการใชส้ือ่การสอน 

ประเมนิโดยตวัอาจารยเ์องและเพือ่นรว่มงาน 
  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
*2.  การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม มกีระบวนการทีไ่ดข้อ้มลูยอ้นกลบัในการประเมนิคุณภาพของหลกัสตูร
ในภาพรวม เช่น 
  ประเมนิหลกัสตูรในภาพรวมโดยนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ย 

ประชุมผูแ้ทนนกัศกึษากบัผูแ้ทนอาจารย ์
ประเมนิโดยทีป่รกึษาหรอืผูท้รงคุณวุฒจิากรายงานผลการด าเนินการหลกัสตูร 

  ประเมนิโดยผูใ้ชบ้ณัฑติหรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งอืน่ๆ 
  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
*3.  มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ผลการด าเนินงานทีป่รากฏในรายละเอยีดของหลกัสตูร โดย 
  คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในระดบัภาควชิา 
  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
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*4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรบัปรงุหลกัสตูร ไดแ้ก่ 
  มกีารน าขอ้มลูจากการรายงานผลการด าเนินการรายวชิาเสนออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ 
  หลกัสตูร 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรสรปุผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหวัหน้าภาควชิา 
ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเพือ่พจิารณาทบทวนผลการด าเนินการหลกัสตูร 

  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

 
 

 
 
        รบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลู 
       
 
         (ลงชื่อ) 
            (.......................................................) 
                  ต าแหน่ง  ................................................................ 

             วนัที.่.......เดอืน............พ.ศ. ........ 
 
 
 *  หมายถึง หวัข้อท่ีเพ่ิมเติมจากเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุฯ 
 


